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Baleno po 50 ks

Osobní ochranný prostředek kat. III. dle nařízení EU 2016/425 
Splnění všech požadavků normy EN 149: 2001 + AC: 2009 Detailní návod k použití najdete uvnitř balení.

Instrukce k nasazení respirátoru:
1. Vyjměte respirátor z obalu, rozbalte ho a zkontrolujte, zda je v dobrém
 stavu. Nasaďte si respirátor na bradu. Nosní výztuha by měla být nahoře.
2. Přetáhněte horní gumičku přes hlavu a umístěte ji na temeno hlavy.
3. Přetáhněte spodní gumičku přes hlavu a umístěte ji za krk. Upravte obě
 gumičky tak, aby pohodlně seděly.
4. Nosní výztuhu prsty vytvarujte podle kořene nosu, aby respirátor správně
 seděl. Vždy zkontrolujte, zda respirátor správně těsní. Pokud kolem nosu
 nebo po stranách respirátoru uniká vzduch, upravte nosní výztuhu nebo
 nasazení respirátoru.

RESPIRÁTOR třídy ochrany FFP3
•• Vyrobený z pěti vrstev netkaného materiálu, včetně dvou samostatných vrstev
 netkaného textilu meltbown, tvořících � ltrační materiál. Celková gramáž 160 g/m2

•• Lehký, prodyšný a hypoalergenní materiál s vysokou � ltrační účinností ≥99%
•• Pohodlná integrovaná nosní výztuha a pružná měkká gumička zajišťuje komfortní
 nošení a dokonalou těsnost respirátoru, šetrný k pokožce
•• Snadné dýchání díky nízkému tlakovému odporu, bez výdechového ventilu

FFP3 - třída ochrany
NR - pouze pro jednorázové použití
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